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Over Airwheel

Airwheel Technology werd opgericht in 2004 door een groep pioniers met het idee om de wereld te veranderen met de nieuwste technologieën. 
Met wereldwijde verwachtingen creëerde de in de VS gevestigde onderneming haar infrastructuur met Research en Development (R&D) centra in Los 
Angeles, Beijing en Changzhou. Al gauw kwamen hier een Marketing Center in Beijing en een fabriek in Changzou bij. Als koploper in de draagbare 
intelligente transportindustrie wereldwijd, heeft Airwheel zich toegelegd op het ontwikkelen van nieuwe, plezierige vormen van mobiliteit over de hele 
wereld.

Ons Succes, Gebouwd Door Onze Klanten
Airwheel heeft altijd gestreefd naar feedback, meningen en ideeën van klanten om manieren te vinden om vindingrijke prestaties door producten wereldwijd te 

delen. Wij hebben onszelf hierbij ten doel gesteld om aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen en deze te overtreffen.

Ondanks uitdagingen geloven we in het doorgeven van vertrouwen en innovatie aan elke klant. Dit drijft ons om de beste en hoogste kwaliteitsproducten te 
produceren die authentiek en betrouwbaar zijn in alle opzichten.

Ons Concept, Ontstaan uit de Natuur en Innovatie
De merknaam "Airwheel" bestaat uit twee elementen: "Air" en "Wheel". Het woord "Air" ("Lucht") impliceert de omgeving - een leefruimte. Het woord 

"Wheel" ("Wiel") symboliseert de geest van constante vooruitgang en eindeloze vitaliteit van het leven. Airwheel is een avonturier van wetenschap en 
technologie en een pelgrim van ontwerp, concept en innovatie. Met begrip van "milieuvriendelijke innovatie" heeft Airwheel altijd rekening gehouden met de 
balans tussen wetenschap en technologie en de natuur. Zowel in elk onderdeel van productontwerp, als in R&D, productie en verkoop. Ons idee is om 
intelligente transportproducten bij de consument te brengen die veilig zijn voor hen, maar ook voor het milieu.

Ons Ontwerp, geïnspireerd door lnteractie en Ervaring
Door de focus op veiligheid door het productontwikkelingsproces wordt Airwheel breed geïdentificeerd met het produceren van producten die beknopt zijn in 

grootte en gebruiksvriendelijk in het ontwerp. Met comfort in het achterhoofd, deelt Airwheel haar zorg met het begrijpen van de interacties en ervaringen van haar 
klanten met haar producten. Door middel van dergelijke maatregelen stelt Airwheel alles in het werk om de meningen en relaties van de klant voortdurend in de gaten 
te houden. De resultaten: producten gebaseerd op de verwachtingen van de consument.

Ons Voordeel, Bijgedragen door Samenwerking en Service
Als leider in de wereldwijde draagbare intelligente transportindustrie heeft Airwheel langdurige partnerschappen opgebouwd met technologietitanen zoals Sony, 

Panasonic, Google en Qualcomm. Met sterke relaties en premium zakenpartners heeft Airwheel in win-win scenario's gedeeld in het creëren van betrouwbare, hoogwaardige 
producten met gegarandeerde klantervaringen en resultaten. Airwheel heeft voordelen gezien in kapitaal en wereldwijde strategie en zal klanten blijven voorzien van 
complete en interactieve diensten door continue integratie en samenwerking.
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Airwheel（S3/S3T/S3+/S3S/S5） 1 zeskantsleutel 2 

Bedieningsas, opvouwbare bedieningsas (optioneel) 1 acculader 1 

afstandbediening (externe sleutel) 2 gebruikershandleiding 1 

garantie kaart 1 kwaliteitscertificaat 1 

Gebruikers Handleiding Informatie

Versie: V2.0

Laatst geüpdate: 06-05-2015

Deze Gebruikers Handleiding bevat instructies voor veilig gebruik. Lees en begrijp deze handleiding in zijn geheel, 
voordat u probeert het Airwheel voertuig te gebruiken. Het product kan zonder voorafgaande kennisgeving worden 
gewijzigd in functies en uiterlijk.

Verpakkingsdetails
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1. Introductie
Airwheel is het state-of-the-art middel voor mobiliteitstransport met gebruikte technologie uit de luchtvaartindustrie. Met een 
diepgaand begrip van attitude control theorie, software algoritme en gyroscoop systemen, heeft Airwheel deze theorieën en 
systemen geïntegreerd om de S-serie voertuigen te ontwikkelen. Rijders kunnen balanceren door naar voren en naar achteren te leunen 
om het voertuig te besturen terwijl het versnelt, vertraagt en remt. Draaien op het voertuig van de S-serie wordt gecontroleerd 
door de aanwezigheid van het stuur en de verticaal oplopende as. De laterale beweging van het stuur veroorzaakt het verschil in 
draaisnelheid op beide wielen. De rotatiesnelheid van het rechterwiel zal bijvoorbeeld sneller zijn dan het linkerwiel wanneer de 
as naar links wordt gezwenkt, zodat het voertuig naar links kan draaien. De rotatiesnelheid van het linkerwiel zal sneller zijn dan 
die van het rechterwiel wanneer de as naar rechts wordt gezwenkt, zodat het voertuig naar rechts kan draaien. 

De Airwheel S-serie is ons groenste en lichtste mobiliteitsvoertuig, dat gemakkelijk in bussen of metro's kan worden vervoerd 
om het dagelijkse woon-werkverkeer gemakkelijker te maken.

Vooruit Versnellen Vertragen Stop/Remmen Achteruit
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2. Installatie
2.1 Controleer de inhoud van de verpakking
Open de verpakkingsdoos/dozen en verwijder de stuurstang, de stuuras en het voetplatform zorgvuldig en voorzichtig. Bij het verwijderen 
van het voetplatform dient u het platform rechtop te houden. Voor het verwijderen van het voetplatform uit de doos zijn mogelijk 
twee volwassenen nodig. Pak de voor- en achterzijde van het voetplatform vast bij het heffen. Niet aan de 
vuilafdekkingen/spatborden ('dirt covers') tillen. Inspecteer deze items om er zeker van te zijn dat ze geen schade hebben.

stuur

wiel montage

batterij
handleiding

oplader

batterij

vouwstaaf

Stuuras
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Bij het uitpakken van het wielstel/voetplatform dient u twee volwassenen beschikbaar te 
hebben om de unit uit de verpakking te tillen. Til de unit op met een stevige greep op 
de voor- en achterkant. Niet aan de vuilafdekkingen/spatborden ('dirt covers') tillen. 

2.2 Voorbereiding

Vóór de montage, gelieve de bijgeleverde (2) inbussleutels van verschillende afmetingen te plaatsen. Het wordt aanbevolen om ook na 
montage aan deze inbussleutels vast te houden.



www.airwheel.net
Airwheel Intelligent Pioneer

- 06 -

2.3 Montage van het stuur en de stuuras
Of u nu de S3-serie of de S5-serie hebt, u moet de Stuuras op het voetplatform monteren. Verwijder het stuur en de stuurstang uit de doos 
en controleer deze om er zeker van te zijn dat de stuurstang en de bedieningsvorm niet beschadigd zijn. Vervolgens plaatst u het stuur in 
de gleuf van de stuurstang, zoals hieronder te zien is. U moet het stuur aan de stuurstang bevestigen met de bijgeleverde schroeven. U 
gebruikt (4) schroeven aan de ene kant en (2) schroeven aan de andere kant. Zorg ervoor dat de gaten goed zijn uitgelijnd op het stuur en 
de stuurstang voordat u de schroeven plaatst. Lokaliseer vervolgens de bevestigingsknop. Als deze al in het voetplatform is geschroefd, 
verwijder deze dan door hem tegen de wijzers van de klok in te draaien. Steek vervolgens de stuurstang in de sleuf op het voetplatform, 
zoals hieronder te zien is. Zorg er bij het plaatsen van de stuurstang in het voetplatform voor dat het displaypaneel (Human-Machine-
Interface HMI) op het stuur naar het voetplatform gericht is, omdat u deze tijdens het rijden zal moeten kunnen bekijken. U kunt nu het 
stuur aan het voetplatform bevestigen met behulp van de bevestigingsknop. Zorg ervoor dat de gaten op één lijn liggen op het 
voetplatform en de stuurstang, voordat u de bevestigingsknop plaatst. Eenmaal geplaatst, moet de bevestigingsknop met de klok mee 
worden gedraaid om deze aan te spannen. Draai totdat de bevestigingsknop goed vast zit, maar draai de knop ook weer niet te strak aan. 
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Draai de bevestigingsknop los voordat u de bedieningsas installeert of verwijdert, plaats de 
bedieningsas dan verticaal in de basis van het wielstel en draai de bevestigingsknop vast. Zorg ervoor 
dat u de stuuras installeert zoals hierboven aangegeven (lijn het binnenste gat met het buitenste gat 
om). Een te strak aangedraaide bevestigingsknop veroorzaakt een te vaste verbinding. Aan de andere 
kant kan een losgedraaide bevestigingsknop een gevaarlijke ontkoppeling veroorzaken.
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2.4 Installeren van de batterij
De meegeleverde accu is een SONY US18650V3/2250mAh. Deze moet aan de onderzijde van het voetplatform worden geïnstalleerd. 
Zoek de (5) M6*20 zeskantschroeven en bijbehorende inbussleutel. Leun vervolgens het voetplatform plat naar beneden zodat u de accu 
op zijn plaats kunt plaatsen en zorg ervoor dat de gaten in één lijn liggen met de accu en het voetplatform. Wanneer u het voetplatform 
plat naar beneden leunt, kunt u een deken of een stuk karton onder de Airwheel plaatsen, zodat deze niet beschadigt. Gebruik de (5) 
schroeven om de accu vast te zetten. Gebruik de inbussleutel om de schroeven rechtsom te draaien om ze aan te draaien. Zie het 
onderstaande diagram. Nadat u de accu hebt geïnstalleerd, plaatst u het apparaat verticaal en drukt u op de Master Power knop op het 
voetplatform. Zodra u een stem van het apparaat hoort, weet u dat de batterij goed is geïnstalleerd.

Leg het apparaat plat, plaats de batterijhouder erop, en schroef de schroeven vast.

Gebruik een zachte doek of schuim brokken om het apparaat tegen krassen te beschermen wanneer het plat 
wordt gelegd. Zorg ervoor dat de batterijkast goed is verbonden en schroeven zijn vastgedraaid. Zet het apparaat 
verticaal op en probeer het in- en uit te schakelen om te controleren of het displaypaneel correct werkt.
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2. Installatie
Gebruik een zachte doek of schuim brokken om het apparaat tegen krassen te beschermen wanneer het plat wordt gelegd. Zorg ervoor dat 
de batterijkast goed is verbonden en schroeven zijn vastgedraaid. Zet het apparaat verticaal op en probeer het in en uit te schakelen om te 
controleren of het displaypaneel correct werkt.
U moet voorzichtig rijden op de Airwheel. Er zijn risico's verbonden aan het berijden van een mobiliteitsvoertuig. Airwheel is hierop geen 
uitzondering. Lees daarom vooraf goed deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat u de inhoud ervan ten volle begrijpt, voordat u de 
Airwheel in gebruik neemt. Het voertuig moet worden gebruikt door een volwassene. Minderjarigen mogen alleen gebruikmaken van de 
Airwheel onder toezicht van een volwassene.

Belangrijke opmerking:
1. Niet versnellen, vertragen of abrupt versnellen. Een dergelijke beweging tijdens het vooroverleunen of achteroverleunen kan verwondingen 
veroorzaken en is ten strengste verboden. Leun bovendien niet overmatig vooruit of achteruit, want ook dit kan leiden tot letsel en is streng 
verboden.
2. Wanneer de indicatoren voor het energieniveau nog maar twee staven tonen, wordt het rijden niet aanbevolen, omdat de accu moet 
worden opgeladen. Rijden op de Airwheel met twee of minder staven kan ervoor zorgen dat de Airwheel niet goed kan functioneren als 
gevolg van onvoldoende batterijvermogen. U moet de batterij zo snel mogelijk opladen.
3. Wanneer u met de Airwheel rijdt, moet u altijd voorzichtig en volgens de instructies in de gebruikershandleiding te werk gaan.

Attentie
1.Gebruikers van de Airwheel moeten een helm en elleboog- en kniebeschermers dragen bij het rijden. Additionele 
veiligheidsmaatregelen zoals handschoenen en oogbescherming worden ten zeerste aangeraden.
2. Rijd niet op oneffen, hobbelige of ruwe oppervlakken met de Airwheel. Het voertuig moet worden bereden op een hard oppervlak 
zoals asfalt of beton. Rijd niet op modderige-, overstroomde- of grindwegen.
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3. Rijd niet met de Aiwheel op natte, gladde of ijzige oppervlakken.
4. Rijd niet op hellingen van meer dan 15% (helling/daling).
5. De Airwheel is niet geschikt voor gebruik door kinderen onder de 15 jaar of door mensen ouder dan 60 jaar. Jongeren onder de 18
jaar mogen geen gebruik maken van de Airwheel zonder toezicht van een volwassene.
6. Bedien de Airwheel niet wanneer u onder invloed bent en ook niet bij het gebruik van geneesmiddelen of medicatie die uw
mentale toestand kunnen veranderen.
7. Personen met een hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten of andere risicovolle ziekten/mentale aandoeningen mogen de Airwheel niet
berijden.
8. Gebruik de Airwheel niet bij extreem lage of hoge temperaturen.
9. Rijd niet op de Airwheel in regen of sneeuw.
10. Rijd voorzichtig en langzaam bij het rijden op oppervlakken met een lichte helling, doe dit voorzichtig en langzaam.
11. Als u enig ongemak voelt of lijdt aan een lichamelijke condititie die uw vermogen om veilig de Airwheel te berijden beïnvloedt, maak
dan geen gebruik van de Airwheel.

Wanneer u voor het eerst met de Airwheel rijdt, oefen dan voorzichtig met lage snelheden totdat u zich op uw 
gemak voelt met het toestel. Om een effectieve rijder te zijn, moet u geleidelijk aan de controle en bediening leren. 
Het niet begrijpen van de Airwheel, de werking ervan, of verkeerd gebruik, kunnen leiden tot letsel voor de rijder 
en anderen. Airwheel en zijn vertegenwoordigers zullen niet verantwoordelijk zijn voor onjuist of 
onverantwoordelijk gebruik.
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3.1 Veiligheids- en rijrichtlijnen
1.U moet de lokale wet- en regelgeving van uw stad/staat begrijpen wanneer u een mobiliteitsvoertuig gebruikt. Wees altijd voorzichtig bij 
het berijden of gebruiken van de Airwheel in de omgeving van anderen. Neem voorzorgsmaatregelen om ongelukken en aanrijdingen te 
voorkomen. 
2. Rijd met het Airwheel op veilige en juiste snelheden. Houd te allen tijde de controle over de Airwheel. Houd altijd een veilige afstand tot 
voetgangers en andere voertuigen. Wees altijd voorbereid om te stoppen.
3. Respecteer voetgangers en vermijd het ontstellen of verrassen van voetgangers bij het gebruiken of rijden met de Airwheel. Wanneer u 
iemand van achteren nadert, doe dit dan door uzelf aan te kondigen en af te remmen tot een loopsnelheid bij het passeren. Passeer 
mensen van de linkerkant. Nadert u iemand van voren, vertraag dan en passeer aan de rechterkant.
4. Houd altijd een veilige afstand aan tot personen en mobiliteitsvoertuigen. Vermijd obstakels die u in gevaar kunnen brengen. Rijd nooit 
zij aan zij met andere Airwheel rijders. Houd ook hier altijd een veilige afstand aan.
5. Rijd alleen met de Airwheel als er voldoende verlichting is. Rijden bij weinig licht kan een veilig zicht belemmeren om de Airwheel goed 
te kunnen bedienen. Rijd altijd voorzichtig en veilig.
6. Ontspan uw lichaam tijdens het rijden. Buig de knieën en elleboog een beetje en concentreer uw gezichtsvermogen voor u.
7. Begrijp dat achteruitrijden gevaarlijk kan zijn. Als u achteruit rijdt, doe dit dan langzaam en voorzichtig om te voorkomen dat u een 
persoon of voorwerp raakt.

Leun licht naar voren om te versnellen. Stoot uw lichaam niet plotseling of abrupt naar 
voren of naar achteren, omdat u de controle over de Airwheel dan kunt verliezen, van de 
Airwheel af kunt vallen en gewond kunt raken.
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3.2 Veiligheidsmaatregelen
Lees deze handleiding grondig door en zorg dat u alles begrijpt.
1.Voor elk gebruik van het Airwheel dient u het toestel grondig te controleren op loszittende draden en beschadigde onderdelen.
2. Laat anderen het Airwheel niet bedienen of besturen, tenzij zij de inhoud van deze handleiding volledig hebben gelezen en begrepen.
3. Draag een geschikte veiligheidsuitrusting, waaronder een helm, elleboog/kniebeschermers, veiligheidsbril en/of handschoenen bij het
bedienen van en het rijden met de Airwheel. Zorg ervoor dat de veiligheidsuitrusting comfortabel is en goed zit voor een juiste
bescherming.
4. Rijd niet met de Airwheel wanneer uw gezondheid, mentale of fysieke toestand in gevaar is. Rijd niet met de Airwheel wanneer u
medicijnen of drugs heeft ingenomen, bedwelmd bent, of uw mentale of fysieke toestand is veranderd.
5. Wanneer de Airwheel u heeft gewaarschuwd dat de batterij bijna leeg is, moet u onmiddellijk stoppen met rijden. U moet de batterij
opladen voordat u het voertuig weer bedient of berijdt. Wanneer de Airwheel u heeft gewaarschuwd dat u te snel rijdt, moet u onmiddellijk
afremmen.
6. Wanneer u stopt met rijden, moet u het toestel UIT zetten door op de hoofdstroomknop ('Master Power' knop) op het voetplatform te
drukken.
7. Plaats uw vingers nooit tussen het voetplatform en de banden om te voorkomen dat uw vingers vast komen te zitten of gewond raken.

Stuur de Airwheel nooit met uw lichaam tegen de stuuras leunend. Dit kan 
leiden tot een ongeval en mogelijke verwondingen. Houd altijd ongeveer 
10 cm afstand van uw lichaam tot de bedieningsas/stuurstang.
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! ! !

! ! !

3.3 Waarschuwingssituaties

Ingangshoogte Hellingshoek > 15° Hellingshoek > 15°

Hobbelige terreinen Trappen

Blijf niet staan op het voetplatform nadat 
u de Airwheel heeft uitgezet of deze is
uitgevallen.
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4. Leerinstructies (samenvatting)
Hoofdstuk 4 geeft een samenvatting. Dit hoofdstuk gaat niet over het rijden met de Airwheel.

4.1 Voordat u begint
Dit hoofdstuk geeft enkel een samenvatting. U moet ook hoofdstuk 5 lezen voordat u met de Airwheel gaat rijden. Zorg dat u 
comfortabele kleding en sportschoenen draagt als u met de Airwheel gaat rijden.
Voor uw veiligheid en bescherming moet u een helm en elleboog- en knie beschermers dragen. Het wordt ook geadviseerd om een 
veiligheidsbril en handschoenen te dragen. Zorg dat uw lichaam soepel is, niet stijf en houterig. Houd in uw achterhoofd dat u geen 
atletisch type hoeft te zijn om met de Airwheel te rijden, maar het kan wel helpen om met de Airwheel te rijden. Als u wilt gaan beginnen 
met rijden, zoek dan een open gebied waar u kunt oefenen met de Airwheel. Zorg dat dit gebied veilig is en geen obstakels bevat en 
zorg dat het terrein vlak is. 



- 15 -

www.airwheel.net
Airwheel Intelligent Pioneer

4.2 Leer tips

Leren rijden met de Airwheel is veel gemakkelijker dan u misschien denkt. Het zou eigenlijk makkelijker zijn dan leren 
fietsen. U zou minder dan vijf minuten nodig hebben om het onder de knie te krijgen. Houd er rekening mee dat u een 
volwassen partner nodig heeft wanneer u voor het eerst leunt op de Airwheel. Uw partner moet voor het Airwheel gaan staan 
en het stuur met beide handen vasthouden om u te helpen balanceren op de Airwheel. Ga niet op het voetplatform staan 
voordat de Master Power knop op het voetplatform en de "A" knop op de afstandbediening zijn ingedrukt.

De partner zal het stuur met twee handen aan het stuur moeten vasthouden. De rijder stapt dan eerst met één voet op het voetplatform 
van de Airwheel. De rijder zal zijn of haar middelpunt van de zwaartekracht op het voetplatform verschuiven wanneer hij de tweede voet 
op het voetplatform plaatst. (Beeld u in dat u de trap omhoog oploopt.) Het is belangrijk voor de rijder om kalm en ontspannen te blijven 
terwijl hij vooruitkijkt, zoals hieronder te zien is. Beweeg het stuur niet zijdelings. (Beeld u in dat u op vlakke grond staat.)

Het is erg belangrijk dat u als rijder ontspannen blijft. Hoe meer ontspannen u bent, hoe gemakkelijker het is om in 
balans te blijven. Beginners kunnen rechtop op het voetplatform gaan staan terwijl de volwassen partner de 
Airwheel in balans houdt door deze vast te houden aan het stuur. Zodra u als berijder zich op uw gemak voelt met 
de Airwheel, kunt u verder gaan met het volgende hoofdstuk.
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4.3 Voor- en achteruit gaan 
Om vooruit te gaan, moet u licht vooruit leunen en de stuurhendel geleidelijk naar voren duwen. Om achteruit te gaan, moet u 
licht naar achter leunen en de stuurhendel geleidelijk naar achter trekken. Wanneer u begint met rijden, moet u sturen op lage 
snelheid totdat u meer op uw gemak bent met sturen, versnellen, afremmen en stoppen. Om weer stil te staan, moet u de 
stuurhendel weer rechtopstaand zetten. Wees u altijd bewust van uw omgeving om botsingen met andere obstakels te 
voorkomen

achterwaarts balans voorwaarts

Wanneer u de Airwheel voor het eerst bedient, moet u voorzichtig sturen en enkel licht 
versnellen en afremmen. Vermijd het bedienen van de Airwheel op schokkende wijze. 
Vermijd drastisch schudden in voorwaartse en achterwaartse richting en vermijd het 
verplaatsen van uw zwaartepunt (dit kan resulteren in verwondingen). 
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4.4 Stoppen en remmen
U stopt de Airwheel door uw zwaartepunt in de tegenovergestelde richting te 
plaatsen van hoe u rijdt:

1. Wanneer de Airwheel in beweging is, moet u geleidelijk de achterkant van uw heupen bewegen alsof u
gaat zitten om de Airwheel te laten stoppen.
2. Wanneer de Airwheel volledig stopt, verplaatst u uw zwaartepunt naar het midden van de Airwheel om
in balans te blijven. Als u doorgaat met naar voren of achteren leunen, zal de Airwheel hiernaar bewegen.
3. Om te oefenen, kunt u een plek op de grond kiezen en oefenen met balanceren op deze plek.

Stop altijd de Airwheel op rustige, geleidelijke wijze. Vermijd abrupt stoppen/remmen. 
Verplaats uw gewicht geleidelijk in de tegengestelde richting dan u rijdt. Gemiddeld kost het 
ongeveer een afstand van 4 meter om te stoppen op hoge snelheid op asfalt. Dit moet u in 
acht nemen wanneer u afremt om botsingen te voorkomen. Gebruik de Airwheel niet op 
gladde of natte oppervlakken. Dit kan verwondingen ten gevolg hebben. 
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4.5 Bochten maken
De Airwheel beweegt al naar gelang de bewegingen van de stuurhendel en de stuuras. Door de stuurhendel naar links of rechts 
te duwen, zal de Airwheel bewegen.
1. U zult het draaien willen oefenen. Dit kunt u doen door de stuurhendel lichtjes te bewegen naar de kant waar u naartoe wilt. De Airwheel
zal die richting in blijven draaien totdat u het stuur in rechtopstaande verticale positie terugzet.
2. Wanneer u doorgaat met het berijden van de Airwheel nadat u sectie 5 heeft gelezen, zult u in staat zijn om te draaien terwijl u in
beweging bent. Wanneer u de bediening van de Airwheel onder de knie heeft, kunt u langzaam verder gaan en het draaien oefenen. U
kunt uw knieën lichtjes gebogen houden en zich voorbereiden om te leunen in de richting van de kant die u op wilt draaien in
overeenstemming met de bedieningsas.

naar rechts naar links

Let op: scherpe bochten zijn gevaarlijk. Scherpe bochten zullen ervoor zorgen dat u de 
controle over het voertuig verliest. Wanneer u draait, moet u vaart minderen en alleen 
bochten maken op lage snelheden. Dit stelt u in staat om uw balans te behouden terwijl u 
draait.
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4.6 Afstappen
Het afstappen van de Airwheel, wanneer deze stilstaat, lijkt erg op het afstappen van de trap. U kunt met uw partner oefenen 
als hij of zij het stuur met twee handen vasthoudt, terwijl u van de Airwheel afstapt.

Instructies:
1 Het is belangrijk dat u het stuur vasthoudt als u van de Airwheel afstapt. Stap eerst met één voet weg, houdt controle over uw 
zwaartepunt en verwijder vervolgens uw tweede voet van de Airwheel. Laat het stuur niet los. Vermijd het verplaatsen van het stuur 
wanneer u afstapt.
2. Als u beide voeten van het apparaat hebt gehaald, houdt u het stuur nog steeds vast en staat het stuur in de verticale stand
(rechtopstaand). U kunt op de "A" knop op de afstandsbediening drukken om het apparaat UIT te zetten. Dit voorkomt dat het apparaat
beweegt. Houd er rekening mee dat u de hoofdstroomknop ("Master Power" knop) op het voetplatform moet losdraaien wanneer u klaar
bent met het rijden op het apparaat, anders zal het apparaat de stroom blijven aftappen.
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Vermijd het verschuiven van het stuur bij het verlaten van de Airwheel. Beweging van 
het stuur zorgt ervoor dat het apparaat beweegt en draait terwijl u niet meer op het 
apparaat staat. Zorg ervoor dat u zo snel mogelijk op de "A" knop op de 
afstandsbediening drukt zodra u van de Airwheel afstapt. Draai uw greep op het stuur 
niet te vast voordat u op de "A" knop drukt (dit wordt niet aanbevolen). Het kan ertoe 
leiden dat u de controle over de Airwheel verliest. Wees heel voorzichtig en oefen veel 
met afstappen.

4.7 Belangrijke Opmerking

ATTENTIE
Om de Airwheel voor de eerste keer te bedienen en te besturen, moet u een volwassen 
metgezel hebben die u helpt. Het wordt ten zeerste aanbevolen dat rijders onder de leeftijd 
van 18 jaar of ouder dan 45 jaar altijd een partner hebben wanneer zij de Airwheel bedienen of 
berijden.

Controleer altijd uw vermogen en controleer uw banden voordat u met de Airwheel rijdt.

Houd altijd controle over uw balans wanneer u in beweging bent. Versnel niet, tenzij u in 
balans bent op het apparaat. 
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5. Beginnen
5.1 Componenten
zie pagina 27-34

1. Handgreep
2. Human Machine Interface (HMI)
3. Motor
4. Stuuras
5. Voetplatform

Om te beginnen, moet u eerst de stuuras in de rechtopstaande stand zetten en ervoor 
zorgen dat het stuur parallel is aan het voetplatform, zodat de Airwheel in balans is.
Plaats de rubberen kap die de hoofdschakelaar op het voetplatform bedekt. Druk op de 
aan/uit-knop van de hoofdschakelaar.
Binnen enkele seconden hoort u een stem die instructies geeft om "voorzichtig te rijden" 
en dat het "bluetooth-apparaat klaar is om te koppelen".
Laat uw partner voor het Airhweel voertuig staan en houd het stuur met twee handen 
vast ,zorg ervoor dat het stuur rechtop staat en parallel is aan het voetplatform. 
Druk op de toets "A" op de afstandsbediening en het display (Human-Machine-interface 
HMI) zal oplichten. 
U kunt nu één voet op het voetplatform zetten. 
Zodra u één voet op het voetplatform hebt gezet, hoort u een pieptoon die u laat weten dat 
het apparaat klaar is. Bent u in evenwicht dan kunt u nu uw tweede voet op het 
voetplatform plaatsen. Uw partner zal u helpen om in balans te blijven omdat de eenheid 
nu in de gyrobalans-instelling staat. Laat de Airwheel voorzichtig en bedachtzaam naar 
voren bewegen terwijl u iets naar de stuuras leunt. Oefen het langzaam vooruit en 
achteruit bewegen tot u het onder de knie heeft. Het is zeer belangrijk dat het Airwheel in 
balans blijft. U kunt niet op het voetplatform stappen als de stuuras niet in de 
rechtopstaande positie staat. U kunt niet op het voetplatform stappen als deze niet 
horizontaal staat. Zorg ervoor dat de Airwheel zich in de juiste gyrobalans positie bevindt 
voordat u op het voetplatform stapt.

5.2 Beginnen
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5.3 Standaard
Wanneer u gaat rijden op de Airwheel vergeet dan niet de standaard in te klappen. Gaat u rijden met de standaard  naar beneden dan zal 
deze breken omdat het objectecten zal raken. De standaard  wordt alleen gebruikt wanneer de Airwheel geparkeerd staat. Wanneer de  
Airwheel niet in gebruik is, is het sterk aan te raden om de unit uit te schakelen met de hoofdsckakelaar op het voetplatform om de batterij 
te sparen.

Laat de standaard altijd uitgeklapt als het apparaat uit staat.
Om misbruik van het Airwheel door anderen te voorkomen, raden wij u sterk aan het apparaat uit te 
schakelen als u niet in de buurt bent. Daarnaast moet u niet op het Airwheel stappen of sturen wanneer de 
standaard is uitgeklapt, dan  kan de standaard beschadigd raken en ongelukken veroorzaken.
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5.4 Afstandbediening

• De afstandbediening kan tot ongeveer 10 meter afstand van de Airwheel zenden.

• De functies van de knoppen op de afstandbediening zijn als volgt:
"A"  : Aan/uit 
Met de aan/uit-knop kunt u de Airwheel besturen zodra de aan/uit-knop is ingedrukt en beide voeten op het voetplatform 
staan. Als u deze voor de tweede maal de knop indrukt nadat u beide voeten van het voetplatform heeft verwijderd, schakelt 
de aan/uit-knop de beweging van de wielmotoren uit. 

"B"  Voorlichten/Parkeerlichten
Wanneer de Voorlichten/Parkeerlichten knop word ingedrukt zullen de Voorlichten/Parkeerlichten 
Aan en Uit gaan 

"C"  : LED Accentverlichting (model S3) 
De knop Accentverlichting schakelt de verlichting op
de stuuras aan en uit.

"D": Geen Functie



www.airwheel.net
Airwheel Intelligent Pioneer

- 24 -

6. Onderhoud
6.1 Reiniging en opslag

Zorg ervoor dat de rubberen hoes over de aan en uit knop  en de oplaad poort  wordt geplaatst  voor  deze wordt gereinigd.
U kunt de  Airwheel regelmatig schoonvegen om het schoon te houden.
Gebruik een zachte, vochtige handdoek en een milde zeep om het apparaat schoon te maken.
U kunt wat alcohol gebruiken om plekken te verwijderen die de zeep niet zal verwijderen.
Gebruik een natte handdoek om de banden en spatborden schoon te maken. 
Zorg ervoor dat het Airwheel Vehicle droog is om  roestvorming te voorkomen.
Berg  de  Airwheel  binnenshuis  op een droge en koele plaats wanneer het niet in gebruik is. 
Stel de Airwheel niet bloot aan direct  zonlicht of temperaturen in de open lucht, omdat dit leidt tot versnelde  veroudering van het product.

Wanneer u de Airwheel opbergt, moet u ervoor zorgen dat het apparaat UIT wordt gezet met de aan en 
uit knop op het voetplatform. 
Wees er zeker van dat de rubberen hoes veilig over de aan en uit knop en oplaad poort zit. Spuit de 
Airwheel niet met een tuinslang, omdat er water naar de intemale circuits kan lekken en kortsluiting van 
het apparaat kan veroorzaken.
Nooit de Airwheel in water onderdompelen.
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6.2 Schroeven
Inspecteer de  Airwheel altijd voor elke rit. 
Gebruik de meegeleverde inbussleutel om de schroeven weer vast te draaien, met name de schroeven op de wielnaaf, de 
controleas, de batterijhouder, het spatboord, het voetplatform en de displaybehuizing (human-machine-interface HMI).

6.3 Bandenspanning
In het algemeen moet de bandenspanning tussen 28-31 psi (2- 2,2 kg/crn 2 ) 
Hoge bandenspanning bij 31 psi draagt bij aan een lagere wrijvingskracht en een  langere actieradius van de batterij.
Een lagere bandenspanning bij 28 psi draagt bij aan een soepeler rijgedrag.

6.4 Transport en opslag

Het wordt aanbevolen om de Airwheel door twee volwassenen te laten optillen. 
Wanneer u de Airwheel optilt, dient u deze altijd vast te houden met één greep van een volwassene aan de voorkant van het toestel 
en een andere greep van een volwassene aan de batterijhouder aan de onderkant aan de achterkant van het toestel.
Wanneer u de Airwheel  opbergt, zorg er dan voor dat het apparaat UIT wordt gezet met de aan en uit knop  op de voetplaat. 
Plaatst u de Airwheel  in de kofferbak, zorg ervoor dat eerst de stuuras wordt verwijderd. 
Als de stuuras kan worden ingeklapt, vouw dan de Airwheel voordat u deze  in de kofferbak van de auto plaatst. 
Het neemt twee volwassenen in beslag om de Airwheel omhoog en in de kofferbak te tillen. 
Wees altijd zeer voorzichtig wanneer u de Airwheel optilt.
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Specificaties Parameters Details
Beweging van de bedieningsas Horizontaal

Gewicht S3/S3T/S3+: 22.4kg，S5: 35kg Standaard Accessoire

Max. snelheid Ong.18km/h Sneldheidsalarm wordt geactiveerd op12km/h

Max. klimhoek Ong. 15° Rijders van 60 kilo komen tot 18° omhoog

Batterij capaciteit 520Wh/680Wh Beschermbord met SOC equalisatie

Werktemperatuur -10℃ ~40℃ Best tussen 10° ~ 30° C

Max. belasting 120kg

Oplaad Voltage AC220V 50~60Hz Optioneel: 110V/110V-240V

Oplaadtijd
520Wh: ong.180min

680Wh: ong. 240min

Grootte
Hoogte:1280mm，Lengte: 613mm，Breedte: 587mm S3/S3T/S3+

Hoogte:1330mm，Lengte: 660mm，Breedte: 650mm S5

Bandenmaat S3/S3T/S3+: 14 inches，S5: 16 inches

Platform hoogte S3/S3T/S3+: 223mm，S5: 274mm

Chassis hoogte S3/S3T/S3+: 93mm，S5: 144mm

7. Specificaties



- 27 -

www.airwheel.net
Airwheel Intelligent Pioneer

Handvat/stuur

Stuuras/bedieningsas

Spatbord

Band

Standaard

Kussen strip

LED licht

LED atmosfeer licht

LED voorlicht

8. Airwheel  Defecten
8.1 Visuele diagrammen

De illustratie is alleen voor referentie, het 
item is onderhevig aan het materiële 
object.
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S3 Continued

LED Atmosfeer Licht

Bevestigingsknop

Band

Laadpoort/Aanknop

Indicatie Paneel

Voetplatform

LED Parkeerlicht
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Handvat

Stuuras

Spatbord

Band

Standaard

Kussen strip

LED Voorlicht
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Laadpoort/aanknop

Indicatie Paneel

Voetplatform

LED Parkeerlicht

Optionele 
Opvouwas

Bevestigingsknop

Band
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Handvat/stuur

Stuuras

Spatbord

Band

Standaard

Kussen strip

LED licht

LED Voorlicht
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Stuuras

Bevestigingsknop

Band

Optionele  Vouwbare
Staaf

Oplaadpoort/aanknop

Indicatie 
Paneel

Voetplatform

LED Parkeerlicht



- 33 -

www.airwheel.net
Airwheel Intelligent Pioneer

Handvat/stuur

Stuuras

Band

Standaard

Kussen strip

Houder voor spatbord

LED Display

Spatbord

LED Voorlicht
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Laadpoort/Aanknop

Indicatie paneel

Voetplatform

LED Parkeerlicht

Bevestigingsknop

Band
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8.2 Installeren van  de LED-verlichting (alleen model SS)
Draai eerst de schroef en knop onder de LED-verlichting los.
Monteer vervolgens de LED-verlichting op de spatbordbalk.
Draai vervolgens de schroefknop vast om de LED Light aan de spatbordstang te bevestigen. Niet te vast draaien.

8.3 Hoe de regelschacht vouwen (alleen SS-model)
Verwijder de lasstuuras van het voetplatform. Hiervoor moet u de fixeerknop verwijderen. Ontgrendel de gesp op de bedieningsas. 
Vouw de bedieningsas.
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8.4 Het opladen van de batterij

Wanneer u het luchtwielvoertuig oplaadt, draait u de hoofdstroomknop op het voetplatform UIT. 
Sluit vervolgens het laadsnoer aan op de lader (zwarte doos) en steek het in de wandcontactdoos. 
U moet een groen LED-lampje op de lader zien branden. 
Nu kunt u de laadstekker aansluiten op het voetplatform (onder de rubberen afdekking). 
Het LED-lampje op de lader verandert naar rood. 
Zodra het laadproces is voltooid, gaat het LED-lampje terug naar groen.



- 37 -

www.airwheel.net
Airwheel Intelligent Pioneer

8.5 Bereik en Opladen

Net als bij de verhouding tussen brandstofverbruik en loodgehalte van de lading, is het bereik van de Airwheel per lading gerelateerd 
aan het lichaamsgewicht en de snelheid vande berijder. 
Bijvoorbeeld, laten we zeggen dat het lichaamsgewicht van de berijder ongeveer 60 kg (133 Ibs) is en hij rijdt op een glad  oppervlak  
met een constante snelheid van ongeveer 7 kmlh (4,4 m/u). 
Het bereik zou ongeveer 45 km tot 50 km (27 mijl tot 31 mijl) bedragen. 
Houd er rekening mee dat de actieradius met 1,5 km afneemt tot 2 km (.93 mijl tot 1,24 mijl) voor elke gewichtstoename met 10 kg 
(221bs). Bovendien wordt de actieradius altijd beïnvloed door het gewicht, de toestand van de weg en de buitentemperatuur van de 
berijder

Relatie tussen bereik en lading

Relatie tussen bereik
en gesteldheid van de lading
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V: Hoe stel ik mijn Airwheel in?
A: Zie Sectie 2- lnstallatie. 

V: Hoe laad ik mijn Airwheel op?
A: Laad de Airwheel op met behulp van de meegeleverde lader. Volg de instructies in hoofdstuk 8.4.

V: Is het normaal dat mijn Airwheel achteroverkantelt?
A: Dit is normaal als de batterij bijna leeg is. Hetwordt aanbevolen om de batterij onmiddellijk op te laden voordat u verder rijdt.
A: Ook  is dit  normaal als de Airwheel met hoge snelheid rijdt. De rijder zal het zwaartepunt moeten verschuiven om verdere acceleratie 
te voorkomen.

V: Kan ik de Airwheel aanpassen om  de snelheid te verhogen?
A: Nee. De huidige snelheid is net zo snel als de Airwheel zal gaan om de veiligheid van de rijder tijdens het gebruik te garanderen.
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8.7 Wegtest

Het batterij bereik van Airwheel is nauw verwant met omgevingstemperatuur, gewicht, de manier van berijden en de 
capaciteit van de batterijlossing. Testomstandigheden: milieutemperatuur: 30°C; het gewicht van de testrijder: 60kg; 
testplaats: binnenstadion. De tester rijdt de Airwheel op een constante snelheid van 8km/h, in standaard rijstijl zonder trucs. 
Het resultaat van de test: 10% batterijcapaciteit bleef over toen de test eindigde. In de praktijk zal de lithiumbatterij echter 
een lossingsrestrictie hebben voor de veiligheid van de gebuiker en verlenging van de levensduur van de batterij, die 30% 
batterijcapaciteit zal reserveren.



www.airwheel.net
Airwheel Intelligent Pioneer

- 40 -

9. Beperkte garantie
Bewaar de garantie en het aankoopbewijs. De Beperkte 
Garantievoorwaarden zijn alleen van toepassing op niet-kunstmatige 
schade. Deze garantie is niet overdraagbaar.

Jaar Garantie: Airwheel/Golden Designs, lnc. garandeert de Airwheel en zijn electronen tegen defecten in materiaal en 
vakmanschap gedurende een periode van 1 jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum (geldt niet voor dragende onderdelen en 
batterijcomponenten). Schade als gevolg van blootstelling aan buitenelementen zoals regen, sneeuw, zon, wind of extreme 
temperaturen valt niet onder deze garantie.
Elke schade als gevolg van wijzigingen aan het Airwheel voertuig of de onderdelen daarvan maakt deze garantie ongeldig. 

30-daagse Beperkte Garantie op slijtageonderdelen: Airwheel/Golden Designs, lnc. garandeert het Airwheel voertuig en alle
slijtage/bewegende onderdelen zoals lagers, karkassen en banden tegen materiaal- en productiefouten gedurende een periode
van 30 dagen vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.

180 dagen beperkte garantie op Batterij en lader: Airwheel/Golden Designs, lnc. garandeert het Airwheel voertuigen Batterij 
& Oplader voor een periode van 180 dagen vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.
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Beperkingen van de garantie
Deze garantie is van toepassing indien het apparaat is blootgesteld aan nalatigheid, wijziging, misbruik, reparaties 
door niet-GoldenDesigns, Inc. geautoriseerd personeel, ongepaste installaties, of elk geval buiten de controle van 
Airwheel/GoldenDesigns, lnc. het ongeldig maken van deze garantie, inclusief maar niet beperkt tot:

Ongeluk-schade of storing als gevolg van onjuiste opslag/gebruik
De Airwheel op natte, ijzige, glibberige, gladde oppervlakken berijden
Verloren of verkeerd geplaatste garantie
Normale slijtage
Cosmetische schade zoals: krassen veroorzaakt door normale slijtage
Gebruik niet in overeenstemming met de gebruikershandleiding

Disclaimers
Airwheel/Golden Designs, lnc. is niet aansprakelijk voor het verlies van het gebruik van het Airhwheel voertuig of andere 
gevolgschade, kosten of schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van het product. 
Elke impliciete garantie heeft een duur die gelijk is aan de toepasselijke garantietermijn.  In geen geval kan Airwheel/Golden 
©Designs, lnc. of een van haar vertegenwoordigers aansprakelijk worden gesteld voor schade aan een persoon of aan 
eigendommen, hoe dan ook ontstaan. Specificatiens zijn onderhevig aan verandering zonder vermeldingen of verplichtingen.

Klantenservice
Voor klantenservice kunt u contact opnemen met uw geautoriseerde dealer. Als u meer informatie of assistentie nodig hebt, 
stuur dan een e-mail naar Golden Designs, lnc. op info@goldendesignsinc.com óf bel (909) 212- 5555.
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9.1 Contact opnemen

Neem contact met ons op volgens onderstaande gegevens voor alle vragen met betrekking tot rijden, onderhoud en veiligheid of 
problemen en defecten tijdens uw gebruik. Wij bieden u graag snelle hulp. Scan de officiële QR code op de achterkant van de cover 
met uw smartphone en wordt gekoppeld aan onze officiële website om meer te weten te komen over Airwheel's laatste updates en 
nieuwe producten.






